
 

 

  
 

 

 النيابة الخصوصية لبلدية الكريب
2017 لسنة الراتعةالدورة العادية   

26/12/2016المنعقدة تتاريخ   

جمليمحضر جلسة   

 
 وعــمــــى جميــع 1975 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنـــة 33عمال بمقتضيات القانون األساســـــي لمبمديات عدد      

بتاريخ 2097النصوص التي نقحتو أو تممتو وبناءا عمى االستدعاء الموجو إلى السادة أعضاء النيابة الخصوصية تحت عدد 
20/12/2017  

  عمى الساعة 2017 ديسمبر 26 يوم الثالثاء 2017  عقدت النيابة الخصوصية لبمدية الكريب الدورة العادية الرابعة لسنة 
:الثالثة بعد الزوال بقصر البمدية بالكريب برئاسة السيد العجمي جعوان رئيس النيابة الخصوصية وبحضور أعضائيا السادة   

 مستشار بمدي: عادل العرقوبي * 
مستشار بمدي : رؤوف البوبكري * 
مستشار بمدي : ابراىيم البوبكري * 
 مستشار بمدي : عمر النمري * 

كما حضر الجمسة السيد جمال , مستشار بمدي:  محمد عمي العبيدي :وتغيب عن الجمسة السيد 
 .الميساوي رئيس مركز الشرطة البمدية 

:      افتتح السيد العجمي جعوان الجمسة رحب في مستيميا بالحاضرين واستعرض جدول األعمال المتضمن لمنقاط التالية   
 

2017 لسنة التنميةتنقيح ميزانية  (01  
:2018 لسنة السنوي االستثمار برنامجالمصادقة عمى  (02  
 2018المصادقة عمى اتفاقية منح المساعدات غير الموظفة والمساعدات الموظفة لسنة  (03
  (: والتكوينالمساندة الفنية) المصادقة عمى برنامج دعم القدرات  (04
:مسائل مختمفة( 05  
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2017 لسنة التنميةتنقيح ميزانية  (01  
 حيث تمت إحالة موارد جديدة غير مدرجة 2017 لسنة التنميةالمعروض عمى أنظار المجمس البمدي موضوع تعديل ميزانية 

:بالميزانية متأتية بالخصوص من   
 لتسوية الوضعية 80.732.000بعنوان دراسات ومبمغ  19.040.000: صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحمية - 

.99.772.000: المجموع : العقارية لحي االستقالل   
الى 2.553.817.818 : والتي تم الترفيع فييا من 2017 لسنةالتنمية عمى ميزانية ةويمخص الجدول التالي التنقيحات المدخل

2.653.589.818.  
:الموارد   

لفرعيةف ا بيان الموارد المبمغ  العنوان الجزء الصنف الفصل الفقرة 
  03 07 70.01 01 02 موارد السنة 19.040.000

 04 09 90.01 02 02 موارد السنة 80.732.000 02
 المجموع 99.772.000
 مجموع موارد العنوان الثاني 1.029.248.906
 المجموع العام لموارد الميزانية 2.653.589.818

:النفقات   
 العنوان الجزء القسم الفصل الفقرة ف فرعية بيان النفقات المبمغ
 03 06 06.600 020 00 دراسات اخرى 19.040.000

 
 

 
 06 06.601 001 - اقتناء اراضي 80.732.000 02

 المجموع 99.772.000
 مجموع نفقات العنوان الثاني 1.179.261.906
 المجموع العام لنفقات الميزانية 2.653.589.818

 
.وبعد التداول والنقاش صادق السادة أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع عمى ىذا الموضوع   

 
 

:2018 لسنة السنوي االستثمار برنامجالمصادقة عمى  (02  
تبعا لمجدول  2018 لسنة  التشاركيالمعروض عمى أنظار المجمس البمدي المصادقة عمى برنامج االستثمار البمدي

:  التالي
  
 



 

 
 
 
:2018المصادقة عمى اتفاقية منح المساعدات غير الموظفة والمساعدات الموظفة لسنة  (03  

المعروض عمى أنظار السادة أعضاء المجمس البمدي المصادقة عمى االتفاقية المتعمقة بمنح المساعدات غير الموظفة 
 بين الدولة ممثمة في شخص المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحمية 2018والمساعدات الموظفة لسنة 

و تضبط ىذه االتفاقية التعيدات المتبادلة بين الطرفين في تطبيق اجراءات , وبمدية الكريب ممثمة في شخص رئيس مجمسيا 
. د202.000مبمغيا الحصول عمى المساعدات   

.  وبعد التداول والنقاش صادق السادة أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع عمى ىذه االتفاقية  
 
 
  (: والتكوينالمساندة الفنية) المصادقة عمى برنامج دعم القدرات  (04

 
ض عمى أنظار  المجمس البمدي النظر في إمكانية المصادقة عمى وثيقة  البرنامج  السنوي المعرو        

ويظم ىذا البرنامج جممة األنشطة التي تطمبيا البمدية  (المساندة الفنية والتكوين ) 2018لسنة لدعم القدرات 
قصد مساعدتيا عمى حسن والتكوين خالل فترة المخطط االستثماري البمدي القادم في مجال المساندة لمفنية 

إعداد وتنفيذ برنامجيا االستثماري وضمان استجابتيا لمشروط الدنيا المستوجبة ولتقييم أداءىا في مرحمة 
.الحقة بما يخوليا االنتفاع بالمساعدات المرصودة ليا سنويا لتنفيذ مشاريعيا   

  
وبعد التداول والنقاش صادق السادة أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع عمى البرنامج السنوي لدعم القدرات 

:تبعا لمجدولين التاليين  (المساندة الفنية والتكوين  )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
: النظر في مطالب مختمفة :  مسائل مختمفة (05

 
 بطاقة ة صاحبالسيدة نجوى بنت محمد البوغانمي  بو تالمعروض عمى أنظار المجمس البمدي مطمب تقدم - أ

 تذكر فيو أنيا من العائالت المعوزة تعيش بمحل كان معد لمتجارة ميدد 04547448تعريف وطنية عدد 
بالسقوط وليست ليا مكاسب ومعاقة عضويا تعيش مع ابنتيا بالمحل المذكور طمب إمكانية مساعدتيا 

 . بمنحة مالية إلعانتيا عمى المصاريف الدراسية البنتيا  
 نظرا لظروفيا 300.000وبعد التداول والنقاش قرر السادة أعضاء المجمس البمدي عمى إعانتيا بمبمغ مالي وقدره 

.  2018 وذلك ضمن ميزانية البمدية لسنة االجتماعية الخاصة
 

 قصد إمكانية تييئة طريق 01مطمب تقدم بو متساكنوا حي عبد ربو المعروض عمى أنظار المجمس البمدي  - ب
 ,حالتو سيئة جدا يصعب التنقل فيو وذلك في إطار المشروع المنجز حاليا 

وبعد التداول أرجأ أعضاء النيابة الخصوصية النظر في ىذا الطمب خالل الدورة العادية األولى لسنة 
 .  مع إمكانية برمجتو من خالل فواضل اعتمادات السنة الجارية 2018

 
تقدم بو رئيس المجنة المحمية لمتضامن االجتماعي بالكريب المعروض عمى أنظار المجمس البمدي مطمب  - ت

يطمب من خاللو إمكانية تمكينو من قطعة ارض داخل محطة النقل بالكريب الستغالليا كمقر لمتضامن 
خاصة وأنيا في حاجة ماسة وأكيدة الى مقر لتجميع التبرعات والمساعدات وخزنيا وتوزيعيا , االجتماعي 

 ,عمى مستحقييا كمما دعت الحاجة الى ذلك 
وبعد التداول وافق السادة أعضاء المجمس البمدي عمى تمكين المجنة المحمية لمتضامن االجتماعي من مقر 

داخل محطة النقل البري بالكريب عمما وان البمدية تسعى الى تسوية الوضعية العقارية ليذا العقار مع 
 .مصالح أمالك الدولة والشؤون العقارية 

 
تقدم بو رئيس االتحاد المحمي لمصناعة والتجارة بالكريب المعروض عمى أنظار المجمس البمدي مطمب  - ث

يطمب من خاللو إمكانية تمكينو من قطعة ارض داخل محطة النقل بالكريب الستغالليا كمقر لالتحاد وذلك 
 .أمام الحاجة الممحة لتسيير نشاط االتحاد في أحسن الظروف 



 

وبعد التداول وافق السادة أعضاء المجمس البمدي عمى تمكين االتحاد المحمي لمصناعة والتجارة بالكريب من 
مقر داخل محطة النقل البري بالكريب عمما وان البمدية تسعى الى تسوية الوضعية العقارية ليذا العقار مع 

 .مصالح أمالك الدولة والشؤون العقارية 
السيد نعيم السميطي العب كرة قدم بالفريق الوطني يرغب من خاللو  المعروض عمى أنظار المجمس البمدي مطمب تقدم بو  - ج

عمما و ان ىذا , الحصول عمى قطعة األرض الواقعة بجانب الممعب البمدي بالكريب إلنشاء ممعب لكرة القدم المصغرة 
المشروع سوف يسيل عمى شباب المدينة ورياضيييا من تعاطي مختمف األنشطة الرياضية في ظروف مريحة إضافة لما 

 ,سيوفره ىذا المشروع من يد عاممة جديدة
وبعد التداول والنقاش وافق السادة أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع عمى تمكين العارض من قطعة األرض المذكورة 

 .النجاز ممعب لكرة القدم المصغرة خاصة وان مدينة الكريب في أمس الحاجة إلى مثل ىذه المشاريع 
 . الخامسة مساءاورفعت الجمسة في حدود الساعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 26/12/2017:الكرية في 

 رئيس النيابة الخصوصية 

 العجمي جعوان
 

 
 

 
 

 
 


